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 ة والستونسابعلا الحمقة                   المسيح أقوال                     برنامج أنوار كاشفة        

 
عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 

أيضًا أكّدت إعجاب الناس من حولو، كما ديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال ع«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 
ىل تسعى مستمعي لمقيام بالوصايا والفرائض الدينية من صالة وصوم وحج ودفع الزكاة؟ وما ىي نظرتك ليذه الفرائض؟ ىل 

صّية أو فريضة أىم من األخرى؟ وىل من الممكن جمع ىذه تشعر أنيا ثقيمة عميك ومن الصعب القيام بيا؟ وىل ىناك برأيك من و 
 ؟  ميمة الوصايا في وصّية واحدة

 
وكان الفريسيون كنا قد تأممنا في المقاءات السابقة بعدة محاورات أجراىا رجال الدين الييود بفرقيم المتشعبة مع المخّمص المسيح. 

أكثر أو أقّل  ىيوأية وصّية ة. وكثيرًا ما كانوا يمّيزون بين ىذه الوصايا، وىم فرقة دينية متزمتة، قد وضعوا أكثر من ستمائة وصيّ 
ا بذلك يريدون كالعادة ليذا توّجيوا إلى المخّمص المسيح طارحين عميو السؤال: عن أىم وصّية في الناموس أي الشريعة؟ وكانو أىمية. 

 بكل حكمة، وأن يسكتيم.  ه، ويوقعوه بالفخ. لكن المسيح استطاع أن يجيبيمه ويصطادو أن يمتحنو 
 

َبُو » :وواحد منيم المسيحالمخّمص نقرأ في اإلنجيل المقدس الحوار التالي الذي دار بين  ، ِلُيَجرِّ َوَسأََلُو َواِحٌد ِمْنُيْم، َوُىَو َناُموِسيٌّ
ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَيَك ِمْن ُكلِّ َقْمِبَك، َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك، َوِمْن ُكلِّ »َيُسوُع: َفَقاَل َلُو « َيا ُمَعمُِّم، َأيَُّة َوِصيٍَّة ِىَي اْلُعْظَمى ِفي النَّاُموِس؟» ِقاِئاًل:

ُكمُُّو  اُموُس اْلَوِصيََّتْيِن َيَتَعمَُّق النَّ ِفْكِرَك. ىِذِه ِىَي اْلَوِصيَُّة اأُلوَلى َواْلُعْظَمى. َوالثَّاِنَيُة ِمْثُمَيا: ُتِحبُّ َقِريَبَك َكَنْفِسَك. ِبَياَتْيِن 
ْنِبَياءُ   (. 24-22:33)بشارة مّتى «َواأَل

 
ه الجواب، بسبب عدم ءالقد أراد ىذا الناموسي من جماعة الفريسيين أن يجّرب المخّمص المسيح. ظانًا أن المسيح لن يستطيع إعط

 ىذه فابقوا معنا بإجابة المسيح البميغة اآلنية مدرسة دينية ليتعّمم عن الشريعة، وليذا فيو ال بد أن يجيل الجواب. سنتأمل ذىابو إلى أ
 أصدقائي.
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إلى كتاب التوراة في العيد القديم، مقتبسًا أواًل من سفر عن الوصّية العظمى في الناموس، الناموسي الذي سألو لقد أعاد المسيح 

ِتكَ ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإلَيَك ِمْن ُكلِّ َقْمِبَك َوِمْن ُكلِّ َنفْ »ّون ىناك وىو: التثنية. فقرأ لو ما د   : وأردف المسيح قائالً  .(6:5)تثنية «ِسَك َوِمْن ُكلِّ ُقوَّ
ا: َوالثَّاِنَيُة ِمْثُميَ »الالويين قائاًل: آخر ىو سفر وتابع المخّمص المسيح مقتبسًا ثانيًا من سفر  .«ىِذِه ِىَي اْلَوِصيَُّة اأُلوَلى َواْلُعْظَمى»

أيضًا من كل القمب والنفس والفكر. وتوجد  توجد وصّية أولى عظمى وىي محّبة الّربأي (. 81:81 )الويين« ُتِحبُّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ 
اُموُس ُكمُُّو ِبَياَتْيِن اْلَوِصيََّتْيِن َيَتَعمَُّق النَّ »موضحًا: المخّمص المسيح وأضاف وصّية ثانية ليا نفس األىمية وىي محّبة القريب كالّنفس. 

ْنِبَياءُ  ن اان الوصيتوصايا الناموس أو الشريعة. فيات تطاع اإلنسان أن يحفظ ىاتين الوصيتين، يكون قد حفظ كلأي إذا اس. «َواأَل
 الوصايا العشر، وكل الشرائع األدبية التي أعطاىا اهلل لكميمو النبي موسى، وأيضًا ما تكّمم بو األنبياء.  انتمّخص
 

لد كيف ال المخّمص المسيح بإجابتو ىذه عمى معرفتو المطمقة بالشريعة اإلليية وبالعيد القديم.  لّ لقد د وىو كممة اهلل األزلي الذي و 
نناقش اآلن إجابة المسيح. ونسأل: لماذا تكون محبة الرب من كل سوأفحم بذلك الناموسي الذي سألو وأسكتو. روح اهلل القدوس. من 

اهلل الذي خمقنا وأعطانا نسمة الحياة ىي  ولإلجابة نقول: بالطبع إن محّبة نفس وكل الفكر ىي الوصّية األولى والعظمى؟القمب وكل ال
تكون ىذه المحّبة من كل القمب  وليذا يجب أننعمن بذلك أننا مديونون لو بوجودنا، وأننا نطيعو وننفذ ما أمرنا بو. إذ واجبنا األول. 

 من كل الفكر، أي المحبة الحقيقية الكاممة. وليذا س مّيت بالوصّية األولى والعظمى. ومن كل النفس و 
 

، فيي تعني الكثير. فإذا كنت أحب قريبي كنفسي فأنا ال أسيء إليو كَ كنفسِ  كَ قريبَ  تحبُّ أما بالنسبة لموصّية الثانية العظمى وىي: 
ولن أعتدي عميو، ولن أشتيي أي أمر لو، ولن أكذب عميو، ولن أشيد بالزور أبدًا. ألن ال أحد يسيء إلى نفسو. فأنا لن أسرق مالو، 

، وىذا يعني بالتأكيد أنني أعمل بكل الوصايا العشر، والوصايا األدبية التي أعطاىا اهلل قديماً يو. بل بالعكس أتمنى لو كل خير. عم
ْنِبَياءُ َياَتْيِن اْلَوِصيََّتْيِن َيَتَعمَُّق النَّ بِ »وبكل ما جاء في تعاليم األنبياء. وليذا قال المخّمص المسيح: أنو  لعّل السؤال . «اُموُس ُكمُُّو َواأَل
 اآلن: ىل بإمكان اإلنسان أن يطّبق ىاتين الوصيتين حقًا في حياتو؟ 

 
بنا كممة اهلل حقًا في حياتو؟ تجياليامتين مستمعي العزيز، نعود لطرح السؤال: ىل بإمكان اإلنسان أن يطّبق ىاتين الوصيتين 

الحّية كما جاءت في الكتاب المقدس بالقول: كال، ال يمكن لإلنسان أبدًا أن يطّبق ىاتين الوصيتين. فيو ليس بإمكانو أن يحب اهلل من 
 ن ــــــــــنحل ــــــاة ال بـــــــــر خطـــــــأننا جميعنا كبشىو كل القمب، وليس بإمكانو محبة قريبو كنفسو. والسبب الرئيسي لذلك كما تقول كممة اهلل، 

 َلْيَس َمْن َيْفَيُم. َلْيَس َأنَُّو َلْيَس َبارٌّ َواَل َواِحٌد. » بالتالي العمل بحسب الوصايا اإلليية. وليذا نقرأ ما يمي: ال يمكننالمخطّية، و ن و مستعبد
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  .(83-84:2ة)رومي«َمْن َيْطُمُب اهلَل. اْلَجِميُع زَاُغوا َوَفَسُدوا َمًعا. َلْيَس َمْن َيْعَمُل َصاَلًحا َلْيَس َواَل َواِحدٌ 

 
صحيح أن اهلل قد أعطى اإلنسان في القديم الوصايا لكي يسمك فييا. لكن اهلل أراد أيضًا أن يكتشف اإلنسان الخاطئ عدم قدرتو 
عمى تطبيق ىذه الوصايا. وذلك لكي يدفعو لطمب رحمتو وخالصو. وليذا نجد أن الجميع بدون استثناء زاغوا وفسدوا معًا، وأنو ليس 

لكن اهلل ىّيأ في نفس الوقت الخالص لمبشر جميعًا. إذ أرسل كممتو األزلي وال واحد، كما تقول كممة اهلل.  الحًا ليسمن يعمل ص
. وفي نفس الوقت لكي خذ العقاب الذي كان يجب أن يقع عميناويأ، يموت عمى الصميب كفارة عن خطاياناالمخّمص المسيح لكي 

 الغفران الكامل والحياة الجديدة.  ،ى الصميب وقيامتو المجيدةيمنح كل من يؤمن بو وبموتو الكفاري عم
 

ِبرُّ اهلِل ِباإِليَماِن ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، ِإَلى ُكلِّ َوَعَمى ُكلِّ الَِّذيَن  ..ِبرُّ اهلِل ِبُدوِن النَّاُموسِ َوَأمَّا اآلَن َفَقْد َظَيَر »وليذا نقرأ أيضًا ما يمي: 
اًنا ِبِنْعَمِتِو ِباْلِفَداُمَتَبرِّ .. ُيْؤِمُنوَن. (. فيل تراك مستمعي تؤمن بيذا المخّمص 32، 33-38:2)رومية«ِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ ِريَن َمجَّ

  اه!حياة روحية جديدة تستطيع العمل بحسب وصاي يعطيك اهلل الوحيد الفريد؟ وىكذا
 


